
 بسمه تعالی

 0411-99سالتحصیلی  دومرشته فناوری اطالعات سالمت در نیمسال کارشناسی  8دانشجویان ترم ( 4و 3و 2)کارآموزی در عرصه  برنامه
 

 دفتر آمار و فن آوری

 و دفتر ثبت سرطان جمعیتی( IT)بخش 

 

پردیس نازلو )کارگاه  

 (HITکارآموزی گروه 

بیمارستان 

 سیدالشهدا

 (IT )بخش 

 بیمارستان امام

 (IT)بخش 

 بیمارستان امام

 )دفتر ثبت بیماری ها(

پردیس نازلو )کارگاه  

 (HITکارآموزی گروه 

مرکز اطالع رسانی 

 دانشگاه )ستاد دانشگاه(

 بیمارستان امام

 (HIM )بخش  
 تاریخ کارآموزی

 مسئول کارآموزی: آقای دکتر پیرنژاد

 مربوطهمربیان کارآموزی:  مهندسین واحدهای 
 خانم دکتر نورانی

آقای مهندس 

 صمدی

آقای مهندس 

 جهانگیری  

خانم مهندس چشمه 

  کبودی
 آقای دکتر رشیدی خانم مهندس سیدی

 خانم زارع 

  خانم خضری

روزهای سه شنبه و 

 چهارشنبه هر هفته

روزهای شنبه تا 

 دوشنبه هر هفته

روزهای یکشنبه تا سه 

 شنبه

روزهای شنبه و 

 هفتهچهارشنبه هر 

روزهای شنبه تا 

 هر هفته چهارشنبه

روزهای سه شنبه تا 

 پنج شنبه هر هفته

روزهای شنبه تا دوشنبه 

 هر هفته

روزهای سه شنبه و 

 چهارشنبه

روزهای شنبه تا 

 دوشنبه هر هفته
 روزهای کارآموزی

 ساعات کارآموزی 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8 41الی  8

 مهدیه چوپانی

 اکرم چینا

 محمد اسمائیلی

 فائزه ذوالفقاری 

 زهرا سریع القلم 

 مقداد قدرتی

 هایده شیرزاد

 ماهیار بابازاده 

 ندا گنج جو

 عبدالقادر عبداهلل زاده

 حوریه نعمانی 

 شادی قادری

 فاطمه کامیار

 مریم کاظمی

 مهسا ماهری

الی  52/44/99

41/45/99 

 فائزه ذوالفقاری 

 زهرا سریع القلم 

 مقداد قدرتی

 هایده شیرزاد

 ماهیار بابازاده 

 ندا گنج جو

عبدالقادر عبداهلل 

 زاده

 حوریه نعمانی 

 شادی قادری

 فاطمه کامیار

 مریم کاظمی

 مهسا ماهری

 مهدیه چوپانی

 اکرم چینا

 محمد اسمائیلی

الی  48/45/99

58/45/99 

 و 

 الی  41/4/4111

52/4/4111 

 هایده شیرزاد

 ماهیار بابازاده 

 ندا گنج جو

 عبدالقادر عبداهلل زاده

 حوریه نعمانی 

 شادی قادری

 فاطمه کامیار

 مریم کاظمی

 مهسا ماهری

 مهدیه چوپانی

 اکرم چینا

 محمد اسمائیلی

 فائزه ذوالفقاری 

 زهرا سریع القلم 

 مقداد قدرتی

الی  51/4/4111

44/5/4111 

 عبدالقادر عبداهلل زاده

 حوریه نعمانی 

 شادی قادری

 فاطمه کامیار

 مریم کاظمی

 مهسا ماهری

 مهدیه چوپانی

 اکرم چینا

 محمد اسمائیلی

 فائزه ذوالفقاری 

 زهرا سریع القلم 

 مقداد قدرتی

 هایده شیرزاد

 ماهیار بابازاده 

 ندا گنج جو

الی  45/5/4111

4/2/4111 

 فاطمه کامیار

 مریم کاظمی

 مهسا ماهری

 مهدیه چوپانی

 اکرم چینا

 محمد اسمائیلی

 فائزه ذوالفقاری 

 زهرا سریع القلم 

 مقداد قدرتی

 هایده شیرزاد

 ماهیار بابازاده 

 ندا گنج جو

 عبدالقادر عبداهلل زاده

 حوریه نعمانی 

 شادی قادری

5/2/4111 

55/2/4111 

 :توضیحات

  شنبه تعطیل می باشد. در روزهای پنجدر مرکز اطالع رسانی دانشگاه  و کارگاه کارآموزی گروه در پردیس نازلو و دفتر آمار و فن آوری کارآموزی 

 و رعایت فاصله های اجتماعی به منظور حفظ سالمت مربیان و دانشجویان ضروری می باشد. ، ضدعفونی کنندهبه دلیل شرایط مربوط به بیماری کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک 

 علی رشیدیدکتر 

 HITمدیر گروه        رونوشت: حراست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه* 


